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VÝZVA č. 13/2019
k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021, 

program EFEKT pro rok 2018

Rozpočet programu na rok 
2018

150 mil. Kč

Podprogram: P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti

Aktivita: 2I – Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie

Název projektu:
„Vyhodnocení energetického managementu (EM) 
v municipalitách ČR a návrh dalšího postupu pro rozvoj EM v 
ČR“

Typ žadatele:
Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba), komory, vysoké školy, veřejné 
výzkumné instituce, spolky, obecně prospěšné společnosti, sdružení právnických 
osob, sdružení měst a obcí

Účastník řízení: Pouze žadatel

Zástupce:

Podle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), má žadatel právo si na základě plné moci zvolit 
zmocněnce k zastoupení v jednání s poskytovatelem dotace. Toto zastoupení 
může být částečné nebo úplné od podání žádosti po uzavření projektu ze strany 
poskytovatele dotace. Rozsah zastoupení musí být specifikován v plné moci, která 
musí být součástí žádosti o dotaci v elektronické i listinné podobě.

Maximální výše dotace: 1,6 mil. Kč a zároveň maximálně 90 % způsobilých výdajů

Typ dotace: Neinvestiční dotace

Forma dotace:

Jednoletá či dvouletá dotace vyplácená ex ante, tj. dopředu.

- dotaci je možno rozložit do dvou let. Procentuální rozložení v případě 
dvouleté dotace navrhne žadatel v žádosti o dotaci (např. 20 % z dotace 
v roce 2019, tj. v 1. roce financování). Druhá část dotace bude vyplacena 
po vypořádání poskytnuté dotace z roku předchozího podle vyhlášky 
č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, ve 
znění pozdějších předpisů.

DE MINIMIS:
Dotace spadá pod režim de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 
18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de
minimis.

Na období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 (31. 12. 2020 – v případě dvouleté formy dotace)
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Podávání žádostí:
Začátek

Konečný termín do:

17. 4. 2019

17. 5. 2019

Označení obálky:
„Státní program EFEKT, aktivita 2I, výzva č. 13/2019, - NEOTEVÍRAT“

Dále je nutno uvést číslo žádosti vygenerované systémem: „EF19-2I-2-0000x“

Způsob podávání žádostí:

Žádosti se podávají online prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva financí 
na adrese http://dotace.edssmvs.cz.

Žádosti v listinné podobě, které budou vygenerovány z elektronického formuláře 
na výše uvedeném online portálu po jejich elektronickém odeslání, se podávají ve 
lhůtě podle čl. 13 odst. 3 a 4 znění programu, tj. do 7 kalendářních dnů od konečné 
lhůty pro podávání žádostí, na adresu poskytovatele dotace.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Odbor energetické účinnosti a úspor
Na Františku 32
110 15  Praha 1

- žádosti lze podávat na podatelnu poskytovatele dotace ve všední dny od 9 do 
16 hodin;

- při podání žádosti prostřednictvím pošty rozhoduje datum na poštovním 
razítku.

Obsah žádosti:
1) Žádost o dotaci – vyplněný online formulář na výše uvedeném portálu + 

v listinné podobě
2) Přílohy žádosti dle textu programu a dle znění výzvy

Postup poskytovatele 
dotace při kontrole žádostí:

Poskytovatel dotace u této výzvy umožňuje postup podle § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14o 
a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).

Předmět dotace:

Projekt „Vyhodnocení EM v municipalitách ČR a návrh dalšího postupu pro rozvoj 
EM v ČR“ je rozdělen do následujících jednotlivých na sebe navazujících dílčích 
fází:
1. Analýza úrovně fungování energetického managementu ve městech a obcích 

ČR. 
2. Definování potřeb měst a obcí v oblasti udržitelné komunální energetiky 

(legislativní, finanční, systémové, apod.).
3. Návrhy na zavedení, rozvoj EM v českých městech a obcích včetně příkladů ze 

zahraničí.
4. Systematický koncept podpory EM na lokální úrovni v ČR, včetně kompetencí 

jednotlivých rezortů (MPO, MŽP, MV, MMR).
5. Požadavky na rozvoj EM v ČR.

Projekt je považován za realizovaný po dodání všech výstupů dílčích fází. Níže jsou 
uvedeny požadavky na tyto výstupy:
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1. Analýza úrovně fungování energetického managementu ve městech a 

obcích ČR

V první fázi projektu je požadována podrobná analýza současného stavu EM na 
lokální úrovni v ČR na základě dotazníkového šetření. Výchozím dokumentem pro 
analýzu je publikace s názvem „Přehled zavádění energetického managementu 
měst ČR“ podpořená z programu EFEKT v roce 2018. V rámci tohoto šetření se 
očekává vyhodnocení minimálně 50 dotazníků koncipovaných tak, aby byla 
zjištěna úroveň zavedení energetického managementu.
Výstupy z dotazníkového šetření by měly ověřeny a diskutovány s dalšími 
stakeholdery v rámci min. 1 kulatého stolu.

Ověřitelné výstupy:

 Online dotazník

 Výsledky dotazníkového šetření ve formě písemné zprávy a prezentace

 min. 1x kulatý stůl (workshop)

2. Definování potřeb měst a obcí v oblasti udržitelné komunální energetiky
Druhá fáze projektu navazuje na dotazníkové šetření a jejím cílem je formulovat 
potřeby měst a obcí v oblasti EM a udržitelné komunální energetiky. Základem pro 
definování těchto potřeb jsou výstupy první fáze projektu a legislativní požadavky 
z oblasti energetiky kladených na obce a města. 
Potřeby budou členěny dle následujících oblastí: 
i) legislativní,
ii) finanční, 
iii) systémové, 

Výstupy (definované potřeby) budou ověřeny a diskutovány se stakeholdery v 
rámci minimálně jednoho kulatého stolu (workshopu).

Ověřitelné výstupy:

 Definované potřeby měst a obcí ve formě písemné zprávy

 1x kulatý stůl (workshop)

3. Návrhy na zavedení, rozvoj EM v českých městech a obcích

V třetí fázi projektu je požadavek na konkrétní návrhy (na základě výstupů fáze č.1 
a č.2) pro rozvoj EM v českých městech a obcích. Návrhy budou doplněny o 3-5 
příkladů dobré praxe fungování EM v českých i evropských městech. Návrhy 
budou diskutovány se zástupci MPO a případně upraveny v reakci na směrování 
politiky zvyšování energetické účinnosti. Návrhy by měla využít dostupná opatření 
zaměřená na zvyšování energetické účinnosti a využívání OZE ve městech města a 
obcích příp. navrhnout jejich úpravu c cílem maximalizovat jejich efekt. 
Ověřitelné výstupy:

 Návrhy na rozvoj EM ve formě písemné zprávy

 3-5 příkladů dobré praxe fungování EM ve formě webové prezentace
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4. Systematický koncept podpory EM na lokální úrovni v ČR 

Výstupem této fáze projektu je definování systematického konceptu podpory EM 
na lokální úrovni v ČR s cílem implementovat výstup fáze 3 projektu. 
Koncept bude obsahovat návrh kompetencí a „oblasti působnosti“ jednotlivých 
klíčových rezortů (MPO, MŽP, MV, MMR), které budou výstupem diskusí mezi 
těmito rezorty. Cílem je zamezit překryvu aktivit rezortů a naopak podpořit jejich 
synergii.

Ověřitelné výstupy:

 ucelený koncept podpory EM na lokální úrovni pro jednotlivé klíčové 
resorty (MPO, MŽP, MMR, MV)

 2x kulatý stůl (workshop) s jednotlivými zástupci resortů

5. Požadavky na rozvoj EM 

V této části řešení projektu budou shrnuty výsledky všech předešlých fází. Hlavním 
výstupem bude metodický návod pro města a obce umožňující hladké zavedení 
EM na lokální úrovni (procesy, kompetence, agenda, přínosy, apod.). Součástí 
řešení je i společný závěrečný seminář představující výstupy projektu spojený 
s tiskovou konferencí. 

Ověřitelné výstupy:

 metodický návod pro města a obce – zavedení EM 

 závěrečný seminář a tisková konference 

Způsob předložení příloh 
k žádosti o dotaci:

V elektronické i listinné podobě Pouze elektronicky

žádost o dotaci

24 – Doložení kvalifikace žadatele

25 – Doložení zkušeností žadatele

2 – Čestné prohlášení o zadání a způsobu 
vyhodnocení nabídek veřejné zakázky –
pokud je tato příloha relevantní
(prostý scan dokumentu)

8 – Podrobná osnova, harmonogram 
a popis realizace akce, návrh 
dotazníku, kalkulace nákladů (volnou 
formou)

3 – Čestné prohlášení o vypořádání všech 
závazků vůči SR
(prostý scan dokumentu)

5 – Souhlas zřizovatele s akcí - pokud je 
tato příloha relevantní
(prostý scan dokumentu)

6 – Doklad o právním postavení žadatele
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19 – Čestné prohlášení k podpoře 
malého rozsahu (de minimis)
(prostý scan dokumentu)

33 – Prohlášení o uplatňování odpočtu 
DPH
(prostý scan dokumentu)

Upozornění: Vkládané přílohy k jedné žádosti mohou být v celkovém součtu -
maximálně o velikosti 10MB.

Kritéria hodnocení žádosti:

Kritérium hodnocení Váhy

1. Výše požadované dotace 60 %

2. Kvalita, zkušenosti a odbornost žadatele a projektového 
týmu

15 %

3. Zpracování (popis projektu) a obsah přílohy č. 8 k žádosti 
o dotaci

25 %

Způsobilé výdaje:

 externí spolupráce;

 mzdy vlastních zaměstnanců v obvyklé výši;

 cestovní výlohy ve výši odpovídající ceně běžného dopravního prostředku 
(např. vlak, autobus);

 telefonní poplatky, připojení na internet (v kalkulaci nutno kvalifikovaně 
stanovit procentní podíl dotace na těchto výdajích);

 vytvoření website do max. výše 60 tis. Kč;

 workshop (pronájem sálu, pronájem promítací a ozvučovací techniky, 
propagační materiály – roll up apod.).

Informace o programu:
Obecné zásady Programu EFEKT na období 2017-2021 jsou uvedeny v textu 
programu na stránkách www.mpo.cz nebo www.mpo-efekt.cz

Informace k výzvě:

Ing. Vladimír Sochor
ředitel oboru energetické účinnosti a úspor
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

E-mail: efekt@mpo.cz ; sochorv@mpo.cz

Obecné informace:

Dnem podání žádosti o dotaci v elektronické podobě je zahájeno správní řízení 
dle správního řádu. O výsledku hodnocení žádosti o dotaci je žadatel informován:

a) vydáním Registrace akce v případě schválení žádosti o dotaci nebo 
b) Rozhodnutím o zamítnutí dotace v případě neschválení žádosti o dotaci.

Proti vydanému Rozhodnutí poskytovatele dotace není přípustné podle §14q 
odst. 2 rozpočtových pravidel odvolání ani rozklad. Obnova řízení a přezkumné 
řízení se nepřipouští.

Správní řízení podané žádosti o dotaci bude usnesením zastaveno, pokud
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 žadatel vzal svou žádost zpět,

 byla podána žádost právně nepřípustná (např. nepodepsaná, podepsaná 
jinou osobou, nepodepsaná originálně, na podatelně MPO otevřená 
obálka),

 žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání 
pokračování řízení,

 žadatel zemřel nebo zanikl,

 žádost se stala zjevně bezpředmětnou,

 nebyla doručena listinná podoba žádosti ve lhůtě stanovené v čl. 13 odst. 
3 znění programu EFEKT II.,

 žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů,

 žádost nebyla označena v souladu s výzvou a díky tomu došlo k jejímu 
otevření na podatelně MPO,

 žádost trpí vadami, které nelze opravit.




